Ptá se: Jana Toušková, Spolek FČAS Frymburk
Odpovídá: Jitka Vaňková, RK Pohoda Horoměřice

1. Máte velice pestrou škálu zajímavých programů. Kolik je ve Vaší organizaci pracovníků a na
jakých pozicích? Jak to vše šlo s vývojem Vaší organizace?
V našem Rodinném klubu Pohoda je nás celkem 8 členů. Já ve funkci předsedkyně, moje zástupkyně Monika
Šustrová, hospodář Pavla Prylová a IT specialistka Blanka Šrámková. Naše organizace vznikla v roce 2009
a založily ji tři kamarádky na MD M. Hrušková, L. Svobodová a E. Frková pro svoje malé ratolesti a stejně
staré vrstevníky. Začínaly s pár kroužky, které sami vedly. Já jsem centrum převzala v lednu 2012, jelikož
holkám skončila mateřská a chystaly se zpět do svých původních profesí. Byla jsem tehdy také na MD se
svou mladší dcerou. Ve funkci předsedkyně jsem zůstala dodnes. Myslím, že jsme posunuly centrum s
novým složením zase o kus dál včetně nových zájemců o naše aktivity.
2. Mezi partnery na webu nemáte zastoupeno mnoho organizací. Jak se Vám daří financovat celý
provoz a s kým nejraději spolupracujete?
Co se týče sponzorů a spolupráce, naším hlavním a dlouhodobým partnerem je náš obecní úřad. Máme s
ním podepsanou každoročně grantovou smlouvu. Loni se nám podařilo ještě přidat ke sponzorům mimo obce
na naši akci s bio obědy Letiště V. Havla. Letos jsme poprvé žádaly dotaci s MPSV na dětskou skupinu, tak
doufáme,
že
nám
to
vyjde.
3. Se kterými programy máte dobré zkušenosti a co se Vám třeba neosvědčilo?
Mezi naše oblíbené programy patří hlavně tři a to: karneval, závody na kolech a dýňová stezka. Co se nám
naopak neosvědčilo, jsou přednášky pro rodiče, o které není bohužel velký zájem.
4. Líbí se mi Vaše nabídka prázdninové školičky. Zajímalo by mě, jak je organizovaná, využívaná?
Jakou mají Vaše chůvy kvalifikaci a kolik jich je třeba na provoz?
Prázdninovou školičku jsme začaly nabízet poprvé loni, mimo našeho příměstského tábora, který má již delší
tradici. Letos zkusíme nabídnout dva termíny na začátku a na konci letních prázdnin. Ohledně personálu o
prázdninách i během školního roku máme také v provozu školičku, kterou vedou tři tety-chůvy a ty samé tety
a já se podílíme na prázdninové školičce. Loni jsme měly pohádkový týden a letos ještě není program přesně
dán. Otevřeno bude po-pá 8-13hod. dopolední program a 13-16hod. odpolední program. Chůvy i já máme
kvalifikaci chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M již od roku 2013 podle zákona
č.179/2006Sb.
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RK Pohoda, Horoměřice
Rodinné centrum Pohoda z.s. vzniklo v únoru 2009 na základě domluvy tří kamarádek M. Hruškové, L.
Svobodové a E. Frkové. Vedly různé kroužky pro své děti a ostatní návštěvníky. Většinu našich současných
akcí začaly organizovat již zmíněné kolegyně. V současné době se snažíme navázat na jejich tradiční akce
a postupně je doplňovat modernějšími. Přidaly jsem dopolední i odpolední školičku a doufáme, že nám vyjde
dotace ohledně dětské skupiny, kterou budeme moct od září 2017 otevřít. Dále máme dopolední i odpolední
aktivity pro děti a večerní pro rodiče. Včetně jednorázových akcí během roku zaměřených na jednotlivá
období. Doufám, že naše centrum bude i nadále dělat radost všem našim spoluobčanům a hlavně dětem a
jejich rodičům:-).
Jitka Vaňková
Jmenuji se Jitka Vaňková, je mi 44 let a jsem vdaná. Mám dvě děti - jedenáctiletého syna Ondru a sedmiletou
dceru Nelu. Rodinný klub Pohoda jsem převzala v lednu 2012 a funguji na pozici předsedkyně doposud. V
civilním zaměstnání jsem asistentka pedagoga, vychovatelka ve ŠD a ještě učím pracovní činnosti v naší
základní škole Horoměřice. K mým koníčkům patří esoterika, cestování a hlavně výtvarná tvořivost. V centru
vedu všechno ohledně financí i účetnictví a ráda vymýšlím i organizuji akce pro celé rodiny.

Web: www.pohodahoromerice.cz
Facebook: Rodinný klub Pohoda Horoměřice

